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امتحان نٌل شهادة السلك اإلعدادي
(رسمٌون وأحرار )
دورة ٌـــونـــــٌــــــــــــــو 2021
مــــــــــــــادة  :اللغة العــــــربٌة
األكادٌمٌة الجهوٌة الداخلة وادي الذهب

الــــــــمـــــــــوضــــــــــــــوع

مدة اإلنجاز
ساعتان

نص االنطالق
أنا فً غوغل إذن أنا موجود
بات من مألوف التواصل الحــدٌث أن ٌعمد واحدنا إلى التنقٌب عن اسم شــخص لنعرف من هو أو
ماذا ٌفـــعل أو ماذا ٌقال عنه فً محرك البــحث «غوغل» أو محركات بحـــث أخرى .مؤسـسات
كبرى باتت تراجع مواقع الــتواصل االجتماعً مثل «فٌس بوك» و«توٌتر» لترصـد كٌف ٌــــقدم
األشخـاص أنفسـهم قبل أن توافق على طـــلبات التحـــاقهم بوظــٌفة ما ،إذ تظهر أسالـــٌب تعرٌف
الشخص لنفـسه على موقعـــه االجتماعً الخاص مقومات أســاسٌة فً شخـــصٌته قد تشكل عامال
حاســما فً توظٌفه.
هذا ما دفع ربمـــا بمنظمة « »Arab Media Watchإلى االحــتجاج على نــــتائج البحث التً
ٌقترحها محرك «غوغل» لدى البحث عن كلمة «عرب» باللـغة اإلنجلٌزٌة والتً بحسب المنظمة
هً فً الغالب نتائج مسٌئة.
ربما ما استخلـــصته هذه المنـــــظمة صحٌح ،لكن األكـــٌد أٌــضا أن النتٌجة (نفســـها) تص ّح لدى
البحث بالــعربٌة عن قومٌات أخـــرى وعن أدٌان وطوائف ومـــذاهب .إنها نتـــٌجة ممــــاثلة لدى
البحـــث عن «السود» أو «الٌهود» أو «اآلسٌوٌٌن» أو «المرأة» .فالبحــث الذي هو عمـلٌة تقنٌة
ُظهر معلومــات اعتمــدت فً عملٌات البحث الســـابقة التً جرت عن الكلــمة نفسها .فً
خالصة ٌ ِ
نهــاٌة األمر فإن عملٌة البــحث ستظهر ما تــم إدخـــاله إلى الشبكة اإللــكترونٌة وما أُدخــ َل باللغة
العربٌة لٌس فٌه الكثٌر مما ٌمكن إدراجه ضمن خانة المعرفة.
كً تكون محركات البحث منصفة لنا ولتارٌخــــنا فما أعــظم أن نكف عن اعتبارها مجرد شــاشة
ناقلة .فً أوروبا والغرب هـناك بحث جــدي وشـــعور بالوعً والمسؤولٌة تترجمه غزارة المواد
وتنوعها .عربٌا ،ما ٌزال وسٌلة إٌصال سلــــــبٌة هً أقرب إلى التلصــــص واستراق النظر منها
إلى البحث.
دٌانا مقلد  -الشرق األوسط  -العدد)11411الخمٌس  12فبراٌر )1212بتصرف

أوال  :مكون القراءة 8( :ن)
 -1اختر نوعٌة النص مما ٌلً .
 حكاٌة عجٌـــــبة ســـــــــٌرة ذاتٌة -2ما مرادف كلمة تنقٌب حسب السٌاق  - :استحــــضار
 -ماضد كلمة منصفة حسب السٌاق  - :جــــدٌـــــــة

(1ن)
 مـــــقــــــال بـــــحـــث -ظــــالــــمة

(1ن)
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 -3بٌن عالقة العنوان بالفقرة األولى من النص  ،معلال جوابك.
 -4حدد القضٌة التً تدافع عنها الكاتبة فً النص ؟
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(1ن)
(1ن)

(1ن)
 -5استخرج القٌمة الواردة فً النص ثم استدل علٌها بما تراه مناسبا .
 -6أبرز رأٌك فً قول الكاتبة  " :تظهر أسالٌب تعرٌف الشخص لنفسه على موقعـــه االجتماعً
(1ن)
الخاص مقومات أســاسٌة فً شخصٌته "
(2ن)
 -7لخص النص فً حدود ثالثة أسطر.
ثانٌا  :مكون قواعد اللغة  6(:ن)
(1ن)
 -1اشكل ماتحته خط فً النص .
(1ن)
 -2عٌن المضاف والمضاف إلٌه ونوع اإلضافة فٌما ٌلً :
 عملٌات البحث تارٌـــخـــــــنـا(1ن)
 -3عٌن اسم التفضٌل الوارد فً الفقرة األخٌرة وبٌن طرٌقة صٌاغته .
(1ن)
 -4ركب كلمة النتائج فً جملة بحٌث تكون ممنوعة من الصرف .
(1ن)
 -5استخرج من النص جملة تعجب .
(1ن)
 -6أعرب ما وضع بٌن قوسٌن .
ثالثا  :التعبٌر واإلنشاء  6(: :ن)
أصبح موقع التواصل االجتمــاعً «فٌس بوك» مهما وحاضرا فً حٌاة كل واحد وواحدة منا،
ولنا جمٌعا على صفحاته صـوالت وجوالت  ،وتربطنا بأهله أقوى الروابط والصالت  ،نقضً
بٌن جدرانه ساعات وساعات .
فً المساء هممت كعادتك بالولوج إلٌـــه لتتصفح وتكتشف ما جادت به قرائـح الرواد  ،وتطمئن
على حال العبـــاد والبالد  ،وما أن ضغطت بأصــبعك على أٌقونته حتى امتأل المكان من حولك
دخانا كثــٌفا  ،أخفى من ورائــه شٌطانا بلباس أزرق  ،وقرون صـــغٌرة بٌضـاء  ،سألته بعد أن
التقطت أنفاسك  ،من تكون ؟ فأجاب فً ثقة «إبلٌس بوك».

تخٌل الحوار الذي دار بٌنك وبٌن هذا الزائر الغرٌب  ،وبٌن النواٌا السٌئة التً ٌحملها
هذا الكائن تجاه العالم والناس أجمعٌن .
هللا ولً التوفٌق والفالح

